Nieuwsbrief
Maandag 11 december 2017
Kerst
Vorige week heeft u onze speciale Kerstnieuwsbrief ontvangen.
In deze brief vindt u een overzicht van alle activiteiten die rondom deze Kerstperiode op de
Markesteen worden georganiseerd. Ook de school is weer feestelijk versierd in Kerstsfeer.
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de Kerstvakantie, ik wens u allemaal een hele fijne en
sfeervolle feestdagen toe. En voor de kinderen en ouders die vakantie hebben een hele fijne
Kerstvakantie!

Staking op 12 december
Beste ouder/verzorger,
Op donderdag 5 oktober jl. was de school dicht doordat alle leerkrachten gingen staken. Wij
willen u nog bedanken voor uw begrip en medewerking. Helaas heeft die actie onvoldoende
resultaat opgeleverd.
De actiegroep “PO in actie” heeft daarom samen met de vakbonden besloten tot nadere
acties in het primair onderwijs, omdat de toezeggingen door de coalitiepartners onvoldoende
zijn om de (ontstane) problemen in het onderwijs het hoofd te bieden.
Morgen, dinsdag 12 december is uitgeroepen tot landelijke stakingsdag. We willen
benadrukken dat het ons echt gaat om de toekomst van uw en onze kinderen.
Staken is een individueel recht. Het is aan de medewerker of zij van dit recht gebruik willen
maken of niet. Deze keuze wordt dus niet door het bestuur of de directie van de school
genomen. Het team heeft aangegeven, dat zij deel zullen nemen aan de staking. Ons
bestuur, OOZ, heeft aangegeven de actie te steunen.
Wij hopen dat we ook dit keer op uw steun en begrip kunnen rekenen.

Verantwoordelijkheid voor leerlingen onder schooltijd
Graag wil ik u informeren over de wettelijke verantwoordelijkheid die de school heeft voor de
leerlingen tijdens de schooluren (tussen 8.30 uur en 14.45 uur, of 12.00 uur)
Tijdens de lesuren op school en de bijbehorende pauzes is de school eindverantwoordelijk
voor de leerlingen op school.
Waar het gaat om buitenschoolse activiteiten is dat volledig duidelijk. Leerlingen mogen
alleen onder begeleiding van een medewerker van school of een ouder zich verplaatsen of
bevinden buiten school
In situaties waarin leerlingen ziek worden onder schooltijd of een afspraak hebben bij een
dokter of tandarts moeten zij (dit geldt voor alle groepen) altijd door de ouders worden
opgehaald en ook weer naar school worden gebracht. Toestemming van ouders om de
leerlingen zelfstandig te laten gaan is juridisch niet geldig. De school blijft verantwoordelijk.
Om die reden zullen wij leerlingen niet zelfstandig naar huis of een afspraak laten gaan.
In de pers
Aankomende week zal er in de Blauwvingerkrant weer een mooi stuk staan over ons
kindcentrum. Deze keer is het onderwerp kleuterontwikkeling en het werken met
onderzoeksvragen.

Over kleuterontwikkeling en onderzoeksvragen
De basis is een veilige sfeer. Van daaruit kunnen kinderen zich ontplooien. Bij Daltonschool de
Markesteen hebben ze daar uitgesproken ideeën over. Dit is het verhaal van Jonge Kind-specialist
Charlotte Wark.
“Alleen maar spelen bij de kleuters? Welnee!” lacht Charlotte. Ja, natuurlijk verloopt de ontwikkeling
spelenderwijs. Maar onderschat niet wat je 4- en 5-jarigen kunt leren.
Charlotte Wark is leerkracht van groep 1/2, en specialist Jonge Kind. Dat betekent dat ze weet hoe
kinderen zich ontwikkelen. Hoe ze hen kan stimuleren om samen te werken, initiatief te tonen, de
volgende stap te zetten in hun ontwikkeling.
De veilige omgeving die daarvoor nodig is, wordt gecreëerd door samen af te spreken hoe de kinderen
met elkaar omgaan. Maar belangrijker: elk kind mag er zijn. Druk, rustig, afwachtend of
ondernemend: voor iedereen is er een plek. Charlotte ziet wat goed gaat, wat aandacht behoeft. Ze
overlegt met dagopvang, ouders. En ze deelt haar aanpak met collega’s, die op die manier ook baat
hebben bij haar specialisme.
Zo ontstaat een sfeer waarbinnen kinderen heel veel kunnen. Al in groep 1 werken ze bijvoorbeeld met
onderzoeksvragen. Ja, echt! Neem het thema ‘Herfst’. Charlotte vertelt: “We bespreken wat ze er al
over weten. Wat ze nog willen leren. En wat ze zouden willen doen. Ik neem dat mee in het
lesprogramma, zodat ze hun eigen inbreng terugzien.”
Op deze manier wordt de basis gelegd voor vaardigheden die de kinderen de rest van hun schooltijd
blijven oefenen. Wat er vanuit veiligheid al niet mogelijk is!
Naut, Meander en Brandaan
In de groepen 4 tot en met 8 wordt sinds de start van dit schooljaar gewerkt met de nieuwe
methode voor wereldoriëntatie: Naut, Meander en Brandaan, respectievelijk Natuur en
Techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis. Regelmatig bespreken we het werken met deze
methode in de werkgroep wereldoriëntatie. In deze nieuwsbrief geven we u informatie over
het werken met de methode.
Ieder onderdeel is opgebouwd uit 10 thema’s, de eerste 5 thema’s worden het eerste jaar
aangeboden, de tweede 5 thema’s in het tweede jaar. Ieder thema bestaat uit 3 lessen.
Daarna volgt een visuele samenvatting en het onderdeel ‘Test jezelf’, waarbij de leerlingen
kunnen zien wat ze al weten voor de toets. De leerlingen krijgen leerwerk mee uit hun boekje
om thuis te leren voor de toets. U kunt zien wat er in de lessen behandeld is en wat de
kinderen moeten kennen. De toetsen worden in de klas opgegeven en staan op het bord.
Daarnaast zetten we hierover ook een mededeling op Klasbord. Als u deze toetsmededelingen niet wilt missen, volg dan de groep van uw kind op Klasbord.
De kinderen hebben een week om te leren voor de toets. In de groep praten we met de
leerlingen ook over het ‘leren leren’, hoe pak je dat aan? De cijfers van de toetsen worden

vertaald naar het rapport. We zijn op dit moment nog in overleg over de normering, we
houden u hierover op de hoogte.
Aan het begin van elk hoofdstuk, of na de 3e les gaan de leerlingen een Uitdaging aan. Een
opdracht waarbij vaardigheden, maar ook het geleerde binnen het thema centraal staan. De
uitwerking van deze uitdaging is heel divers, van een werkstuk tot een muurkrant en andere
vormen. Maar ook belangrijk is het proces en de samenwerking.
Op deze manier biedt de methode ons kennisoverdracht en oefening in vaardigheden binnen
verschillende thema’s.
AC en vacature penningmeester
DE ACTIVITEITENCOMMISSIE ZOEKT EEN NIEUWE PENNINGMEESTER !
De activiteitencommissie (AC) staat voor het mogelijk maken van onvergetelijke momenten
voor de kinderen van de Markesteen. Zo geven we, samen met het team, Sint en Piet een
warm welkom, zorgen we voor leuke kerstherinneringen en zijn er bij de avondvierdaagse
versnaperingen en medailles voor alle kinderen. En natuurlijk organiseren we de jaaraftrap
en de kids disco.
Per 1 januari 2018 verwelkomen wij graag een nieuwe penningmeester
De penningmeester staat aan de basis van de activiteiten die de AC organiseert door de
geldzaken te stroomlijnen. Hij/zij int de ouderbijdragen en inkomsten uit oud papier, betaalt
de inkoopnota's en zorgt voor het opstellen van de jaarstukken. Al met al een overzichtelijke
hoeveelheid werk. De zittende penningmeester helpt je graag op weg en zorgt natuurlijk voor
een goede overdracht.

Wil je ook je steentje bijdragen en vind je je weg met cijfers? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Mail ons ! Ook voor meer informatie natuurlijk: ac-markesteen@ooz.nl
Kerstbomenactie 2018
Oude bomen vangen veel winst!
Doe jij dit jaar ook mee aan de kerstbomenactie op woensdag 3 januari en woensdag 10
januari 2018?
Als je tien kerstbomen inzamelt, mag je gratis zwemmen in zwembad De Vrolijkheid!
Ieder jaar wordt in de gemeente Zwolle de kerstbomenactie ‘Oude bomen vangen veel
winst!’ georganiseerd.
Je kunt dan kerstbomen inzamelen, zodat die niet op straat blijven liggen of in brand worden
gestoken. We hopen dat zoveel mogelijk kinderen meedoen aan de actie. Zo houden we de
straten schoon en het is goed voor het milieu!
Doe mee!
Je mag meedoen als je 15 jaar of jonger bent. Je kunt op woensdag 3 januari en woensdag
10 januari kerstbomen inleveren bij één van de inleverpunten bij jou in de buurt. Voor iedere
ingeleverde kerstboom krijg je € 0,20 en een stempel op de stempelkaart. Met een volle
kaart (tien stempels) mag je gratis zwemmen in zwembad De Vrolijkheid aan de Ossenkamp
7 in Zwolle.
Inzamelpunten
De kerstbomen kunnen worden ingeleverd op woensdag 3 en woensdag 10 januari van
13.00 - 16.00 uur bij de volgende inzamelpunten:
Zwolle-Zuid

Oude Deventerstraatweg, bij onderkomen gemeente
Gedeputeerdenlaan, bij de scholen
Parkeerplaats S.V.I.
Stokmeesterslaan, bij de scholen
Schellerallee

Nieuw op de site
De afgelopen weken zijn foto’s van de volgende activiteiten op de site geplaatst:
•Bezoek Van der Capellen en Thorbecke HAVO/VWO, Groep 8
•Pepernoten bakken, Groep 1/2a, 1/2b en 5/6
•Sinterklaas, Groep 1/2b en 5/6
Verder nieuw op de site:
•Agenda MR 13 december 2017
Kijk op: www.markesteen.nl

Agenda

Dinsdag 12 december
Woensdag 13 december
Woensdag 20 december
Donderdag 21 december

Vrijdag 22 december
23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Eerste week na de Kerstvakantie
Dinsdag 9 januari

Staking van de leerkrachten, de school is
gesloten
Kennismakingsochtend groep 1-2
19.30 uur MR vergadering
Kennismakingsochtend groep 1-2
’s middags zijn de kinderen vrij.
’s Avonds Kerstfeest/Kerstdiner op de
Markesteen
Alle kinderen zijn ’s middags vrij
Kerstvakantie
Luizenpluizen
Volgende nieuwsbrief
Informatieavond groep 1 t/m 3, een
uitnodiging volgt nog

